
15 ª LEGISLATURA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ATA DA 17ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2019

Às dezenove horas e trinta  minutos do dia  três  de junho do ano de dois mil  e dezenove,
iniciou-se  a  Décima  Sétima  Sessão  Ordinária,  da  Terceira  Sessão  Legislativa,  da  Décima
Quinta  Legislatura  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Imbituba,  conduzida  pelo
Presidente Roberto Luiz Rodrigues, que solicitou ao Primeiro Secretário,  Vereador Renato
Carlos Figueiredo, a leitura da Ata da 16ª Sessão Extraordinária, realizada no dia 27 de maio
de 2019. Pela ordem, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza requereu a dispensa da
leitura da Ata. Em discussão, o requerimento do Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza
não houve oradores.  Na sequência,  o Presidente colocou em votação a Ata da 16ª Sessão
Extraordinária,  sendo a mesma aprovada sem retificação.  Dando continuidade  à  Sessão,  o
Presidente solicitou ao Secretário a leitura das matérias do Grande Expediente, dentre elas:
Oficio da PMI em Resposta ao Vereador Thiago Machado sobre o Requerimento nº 006/2019,
Pedidos de Retirada dos Projetos de Leis nº 5.094/2019, 5.063/2019 e 5.121/2019 pelo Poder
Executivo, Pedido de Substituição do Projeto de Lei nº 5.123/2019 pelo Projeto de Lei anexo,
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2019 de origem do Executivo Municipal, Indicação nº
055/2019 de autoria do Vereador Roberto Luiz Rodrigues, Indicação nº 058/2019 de autoria
da Vereadora Michela da Silva Freitas, Indicação nº 059/2019 de autoria do Vereador Luiz
Cláudio Carvalho, Fórum da Agenda 21 - Lagoa da Ibiraquera,  Dia: 08.06.2019, às 14:00
horas e Requerimento nº 594/2019 da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Dando  continuidade  à  Sessão,  o  Presidente  concedeu  a  palavra  a  Secretária  de
Desenvolvimento Econômico e Turístico do Município de Imbituba, Carina Genovez Ferreira,
para a mesma falar sobre o tema: “Turismo na Escola e o Bicentenário do Nascimento de
Anita Garibaldi.” Com a palavra, a Secretária cumprimentou a todos os presentes, bem assim
declarou  que  há  alguma  tempo  vem trabalhando  no  meio  empresarial  e  escutando  que  o
Município de Imbituba não tem oportunidades para jovens. Pensando nisso, está sendo criado
em Imbituba um Projeto que visa qualificar jovens para trabalhar na área do turismo, e que o
referido Projeto será denominado “Turismo na Escola.” O objetivo é apresentar um projeto de
utilização  das  diferentes  áreas  que  constituem o turismo com recursos  para  capacitação  e
conscientização de alunos da Rede Municipal e Estadual de Imbituba, oferecendo as estes uma
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visão integrada sobre temas como patrimônio histórico e cultural, preservação e planejamento
ambiental, lazer e qualidade de vida, entre outros. A economia do Município de Imbituba vem
crescendo continuamente nos últimos anos, graças as atividades  turísticas que o município
vem desenvolvendo. Apesar do turismo ser forte apenas nos três meses de verão, esse tem sido
fundamental  para que a cidade continue crescendo e se desenvolvendo.  Por isso,  a  aposta
nesse projeto. Por fim, a Secretária falou do Projeto “Bicentenário do Nascimento de Anita
Garibaldi”, onde destacou que cada cidade envolvida no Projeto e, Imbituba é uma delas, está
preparando um evento para receber uma comitiva italiana para homenagear o Bicentenário do
Nascimento de Anita Garibaldi, e que Imbituba está pensando em construir um busto ou um
canhão em homenagem a heroína. Após, não havendo mais inscritos para o uso do Grande
Expediente o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e solicitou ao Secretário a leitura do
Ato da Presidência n° 021/2019. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº
5.105/2019 que  concede  premiação  esportiva  a  eventos  municipais  no  ano  de  2019  no
Município  de  Imbituba  e  dá  outras  providências,  bem  como  das  Emendas  nº  001/2019,
002/2019, 003/2019 e 004/2019 encartadas ao Projeto. O Presidente consultou as Comissões
que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  da  Emenda  nº  001/2019.  Em  discussão  a
Emenda, não houve oradores e, em votação, a mesma foi a aprovada, por unanimidade, em
primeira e segunda votação. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram
favoráveis à tramitação da Emenda nº 002/2019. Em discussão a Emenda, não houve oradores
e, em votação, a mesma foi a aprovada, por unanimidade, em primeira e segunda votação.
Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da
Emenda nº 003/2019. Em discussão a Emenda, não houve oradores e, em votação, a mesma
foi  a  aprovada,  por  unanimidade,  em  primeira  e  segunda  votação.  Após,  o  Presidente
consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 004/2019.
Em discussão a Emenda, não houve oradores e, em votação, a mesma foi a aprovada,  por
unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente consultou as Comissões que
se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto  com  as  Emendas  já  aprovadas.  Em
discussão, o Vereador Luiz Cláudio Carvalho de Souza parabenizou a iniciativa do Projeto,
todavia,  chamou a atenção para o problema do Ginásio de Esportes Olivar Francisco, que
segundo o Vereador Luiz Cláudio, não comporta mais competições do nível do Citadino de
Futsal, que se encerrou na última sexta-feira, haja vista os problemas estruturais daquela obra.
Em aparte,  o  Vereador  Eduardo Faustina  da Rosa comungou do mesmo entendimento  do
Vereador  Luiz  Cláudio  com  relação  ao  estado  precário  do  Ginásio  de  Esportes  Olivar
Francisco.  Em  votação,  o  Projeto  com  as  Emendas  foi  aprovado,  por  unanimidade,  em
primeira  e  segunda votação.  A seguir,  o  Presidente  solicitou  a  leitura do Projeto  de Lei
Complementar nº 0462/2019 que altera o art. 31 da Lei Complementar 4.800, de 28 de março
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de 2017, que dispõe sobre a reestruturação organizacional do Poder Executivo do Município e
dá outras providências, bem como da Emenda nº 001/2019 encartada ao Projeto. O Presidente
consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  da  Emenda.  Em
discussão  a  Emenda,  não  houve  oradores  e,  em  votação,  a  mesma  foi  a  aprovada,  por
unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente consultou as Comissões que
se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto  com  as  Emenda  já  aprovada.  Em
discussão,  não houve oradores e,  em votação,  o Projeto com a Emenda foi  aprovado, por
unanimidade,  em primeira e segunda votação. A seguir, o Presidente solicitou a leitura do
Projeto de Lei Complementar nº 0465/2019 que altera o art. 1º da Lei nº 4.498/2014, bem
como das Emendas nº 001/2019 e 002/2019 encartadas ao Projeto. O Presidente consultou as
Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  da  Emenda  nº  001/2019.  Em
discussão a Emenda nº 001/2019, não houve oradores e, em votação, a mesma foi a aprovada,
por unanimidade, em primeira e segunda votação. O Presidente consultou as Comissões que se
manifestaram favoráveis à tramitação da Emenda nº 002/2019. Em discussão a Emenda nº
002/2019, não houve oradores e, em votação, a mesma foi a aprovada, por unanimidade, em
primeira e segunda votação. Após, o Presidente consultou as Comissões que se manifestaram
favoráveis à tramitação do Projeto com as Emendas já aprovada. Em discussão, o Vereador
Anderson Teixeira declarou que votará a favor do Projeto. Todavia, chamou atenção para a
necessidade de reformulação dos cargos em comissão da CMI, haja vista o número alto dos
mesmos  na casa legislativa.  Com a palavra,  o  Vereador  Luiz  Cláudio  Carvalho de Souza
parabenizou o trabalho da Mesa Diretora.  Todavia,  também chamou atenção para o baixo
salário dos servidores em comissão da Câmara de Vereadores de Imbituba. Com a palavra, o
Vereador  Renato  Carlos  Figueiredo  declarou  que  desde  do  ano  de  2017,  quando  ele  foi
Presidente  da CMI,  a mesma vem extinguindo cargos  comissionados,  atendendo,  assim,  a
necessidade de se economizar recursos públicos. Foram 15 cargos extintos. Portanto, a CMI
vem atendendo aos anseios da população. Com a palavra, o Vereador Elísio Sgrott disse que
na gestão anterior da Câmara ele participou de uma Comissão sobre cargos comissionados e
efetivos  da Câmara com o auxílio  de técnicos  do Tribunal  de Contas do Estado de Santa
Catarina. Em aparte, o Vereador Eduardo Faustina da Rosa enalteceu o relatório da Comissão
referida  pelo  Vereador  Elísio,  à  época,  que  realizou  um belo  trabalho  recomendado  pelo
Tribunal  de  Contas  e  comparativo  com  outras  Câmaras  Municipais  do  Estado  de  Santa
Catarina. Com a palavra, o Vereador Luís Antônio Dutra declarou que na sua gestão como
Presidente da Câmara,  também devolveu recursos para a PMI. Com a palavra,  o Vereador
Humberto Carlos dos Santos destacou que faz parte da Mesa Diretora da Câmara e que vem
acompanhado  os  esforços  dos  Presidentes  dessa  Legislatura  para  diminuir  os  gastos  com
cargos  comissionados  na  casa.  Todavia,  salientou  que  é  um  direito  dos  servidores
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comissionados receber também o auxílio alimentação, equiparando-os aos cargos efetivos da
Câmara, que já recebem o referido benefício. Com a palavra, o Vereador Eduardo Faustina da
Rosa também se manifestou no sentido de se fazer justiça com os servidores em comissão, os
quais também têm o direito ao auxílio alimentação, fazendo jus ao princípio constitucional da
isonomia.  Após,  o  Presidente  passou  a  condução  dos  trabalhos  para  o  Vice-Presidente,
Humberto  Carlos  dos  Santos,  para  participar  da  discussão  do  Projeto.  Com a  palavra,  o
Vereador Roberto Luiz Rodrigues declarou que a aprovação desse Projeto vem de encontro a
palavra coerência. Pois é isso que se está praticando hoje com a aprovação desse Projeto, ou
seja, a concessão de auxílio alimentação aos servidores comissionados da CMI, equiparando-
os aos servidores de carreira,  que já recebem o referido benefício.  Na sequência,  o Vice-
Presidente  repassou  a  condução  dos  trabalhos  ao  Presidente.  Em  votação,  o  Projeto  foi
aprovado, por unaimidade,  em primeira e segunda votação. Em votação, o Projeto com as
Emendas  foi  aprovado,  por  unanimidade,  em  primeira  e  segunda  votação.  A  seguir,  o
Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 0466/2019 que cria vaga
de emprego público no quadro permanente de pessoal no serviço público municipal e dá outras
providências.  O  Presidente  consultou  as  Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à
tramitação  do  Projeto.  Em  discussão,  não  houve  oradores  e,  em  votação,  o  Projeto  foi
aprovado, por unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a
leitura do Projeto de Lei nº 5.133/2019 que autoriza o Poder Legislativo a realizar despesas
com eventos  relacionados a Escola do Legislativo  e a  Câmara  Mirim no ano de 2019.  O
Presidente consultou as Comissões que se manifestaram favoráveis à tramitação do Projeto.
Em discussão, não houve oradores e, em votação, o Projeto foi aprovado, por unanimidade,
em primeira e segunda votação. Após, o Presidente solicitou a leitura do Projeto de Lei nº
5.134/2019 que autoriza o Chefe do Poder Executivo a desafetar bens móveis e a firmar termo
de doação por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina e dá
outras providências, bem como da emenda encartada ao Projeto. O Presidente consultou as
Comissões  que  se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  da  Emenda  nº  001/2019.  Em
discussão  a  Emenda,  não  houve  oradores  e,  em  votação,  a  mesma  foi  a  aprovada,  por
unanimidade, em primeira e segunda votação. Após, o Presidente consultou as Comissões que
se  manifestaram  favoráveis  à  tramitação  do  Projeto  com  as  Emenda  já  aprovada.  Em
discussão,  não houve oradores e,  em votação,  o Projeto com a Emenda foi  aprovado, por
unanimidade,  em primeira e segunda votação. A seguir,  o Presidente solicitou a leitura da
Moção de Apelo  006/2019  que veda  a  contratação  pela  Administração  Pública  de  Rádio
Difusão Comunitária. Em discussão, a Vereadora Michela da Silva Freitas declarou que trata-
se de uma manifestação do radialista João Mário, Presidente da Rádio Comunitária de Nova
Brasília,  que  postula  pela  revogação  da  Lei  que  veda  tal  prática,  para  que  as  rádios
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comunitárias  possam ser  contratadas  pela  administração  pública  em geral.  Em votação,  a
Moção foi aprovada, por unanimidade. Encerrada a Ordem do Dia, o Presidente abriu espaço
para  Explicações Pessoais, onde não houve Vereadores inscritos.  Não havendo mais nada a
tratar, passou-se ao Momento da Presidência, onde o Presidente,  Roberto Luiz Rodrigues
solicitou compreensão dos Vereadores com relação aos problemas provocados no município
pelas fortes chuvas, com efeito, declarou que a equipe da Secretaria de Infraestrutura está em
campo diuturnamente tentando resolver a situação. Ato contínuo o Presidente  convocou os
Vereadores para a 18ª Sessão Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 10 de junho
de 2019, às 19:30 horas, na Câmara Municipal de Imbituba. Por fim,  declarou encerrada a
17ªSessão Ordinária, onde solicitou ao Secretário que redija a Ata da mesma.

Imbituba, 03 de junho de 2019.

                     Roberto Luiz Rodrigues
    Presidente

                 Renato Carlos Figueiredo
                       Primeiro-Secretário
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